
104

av: Truls Aslaksby

   Murgårdenes plass i 
Byantikvarens bevaringsarbeid

- en subjektiv beretning

gjennom 60 år

T. Thorkelson/O
slo M

useum
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Det er like fristende som farlig å gjøre seg stor 
på forgjengernes bekostning, så/men jeg åpner 
hardt: En dag i første del av 1970-årene opp-
daget jeg i Byantikvarens arkiv et interessant 
notat. (For ordens skyld: Jeg var da aktivist i 
Fortidsminneforeningens Frogner-Uranienborg-
gruppe; ansatt hos Byantikvaren ble jeg først i 
1988.) Notatet stammet fra en vandring opp-
over Hegdehaugsveien og Bogstadveien, 
foretatt av byantikvar Arno Berg og hans 
assistent Thorleiv Sælleg et tiår tidligere. 
Formålet for vandringen hadde antagelig vært 
å oppdage tidligere oversette kulturminner. 
Notatets konklusjon var: Intet av interesse.

Jeg konfronterte Sælleg, som i mellomtiden var 
blitt byantikvar, med dette. Hans svar var: «Truls, 
du må huske på et dette er skrevet av en meget 
gammel og en meget ung mann.» 

Så sant, så sant, og en nyttig påminnelse for oss 
alle. Men nok ikke hele forklaringen. Gjennom 
1960-årene utgjorde murgårdene fra siste 
tredjedel av 1800-årene ennå det generelle, 
hverdagslige bybildet. I den grad murgårdene 
og murgårdskvarterene ble ansett som gamle, 
var det som noe utdatert, noe man fikk slite 
med, noe man i verste fall burde bli kvitt ved 
sanering, som en renselse av bylegemet. Alle 
kulturbevisste var enige; 1800-tallsmurgårdene 
var jo også stygge: fasadene overlesset med 
gips i dårlig smak, og hele systemet et symbol 
på viktoriansk dobbeltmoral i kontrasten mellom 
for mye på fasaden og for lite på baksiden, 
alt det løgnaktige som Ibsen avslørte. (At Ibsen 
trivdes i sin overlessede leilighet i Arbins gate, 
var noe man helst ikke ville vite.)
 
I alle fall var det enestående perler fra riktig 
gamle dager som Byantikvarens lille stab måtte 
konsentrere seg om, og da med et aktivt, 
restaurerende vern som dagens mer 
byråkratiske etat i liten grad er skodd til. 
Rivingen av rest-Vika og rest-Vaterland gikk sin 
gang gjennom 1960-årene. Kun knusningen av 
Det engelske kvarter skapte krusninger på 
fremtidstroens blanke hav. Der var også jeg.

Verdsettelsen av murgårdene og murbyen, slik 
den etter hvert bredte seg i 1970-årene, hadde 
vel en sammensatt bakgrunn: Ungdomsopprøret, 
med dets både rabiate og verdikonservative, 
fremtids-skeptiske sider, er en del av bak-
grunnen. Unge voksne søkte ikke bare til små 
trehus på Rodeløkka, men, overraskende nok, til 
små leiligheter på f.eks. Meyerløkka, Grüner-
løkka og Hammersborg, der de arrangerte 
bakgårdsfester med unge og gamle. Det var 
også oppstått en tilstrekkelig historisk distanse 
til 1800-årenes fysiske levninger, med det nye 
blikk som historisk distanse skaper. Kanskje 
viktigst var erkjennelsen av at murbyen var for 
svær til å rives. Steget fra erkjennelse til 
handling ble hjulpet av et sterkt press for å 
etablere støtteordninger til sanering gjennom 
«rehabilitering», ikke bare til riving, og 
etableringen av et miljøverndepartement. 
Derved forelå grunnlaget for en systematisk, 
bevaringsfundert byfornyelse, slik den i løpet av 
1970-årene ble organisert av Oslo kommune.

Krysset Jacob Aalls gate/Bogstadveien, en del av strekningen der 
Arno Berg og Thorleif Sellæg ikke fant bygninger av antikvarisk 
interesse.
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Men det tar tid å snu en svær skute, fra det å 
akseptere murgårdsbevaring som en påtvungen 
nødvendighet, til å se verdiene i murgårdenes 
sosiale og fysisk-estetiske miljø. Den første 
bredt verdibaserte anti-rivesaken jeg har 
registrert, var enmannsaksjonen for bevaring av 
Eckersbergs gate 19 på Frogner, ført av en ung 
og ennå «ukjent» arkitekt Ole Daniel Bruun. 
Året var 1971 eller kanskje 1972. Gården 
var en halvdel av to tvillinger, med karnapper 
tilpasset en servitutt-betinget tilbaketrukket 
byggelinje bak forhave, typisk for store deler 
av 1890-årenes vestkantgårder. Før- og etter-
dokumentasjonen trenger vel egentlig ingen 
kommentar. Selv om Byantikvaren lot gården 
(gatefasaden) fotografere, ble rivingen 
tydeligvis, tross rabalder, ingen sak for etaten – 
jeg har gransket mulige arkivsteder. 

Gjennom 1970-årene ble spørsmålet om vern 
eller riving av enkeltmurgårder og sammen-
hengende miljøer et gjengangertema. Et kraft-
verneløft ble tatt av Byantikvaren og Fortids-
minneforeningen, der unge og dynamiske folk 
nå var kommet i posisjon. (Lars Roede, Ole 
Daniel Bruun, Morten Krogstad.) De anvendte 
plan- og bygningslovens mulighet til verne-
regulering på intet mindre enn hele Kristiania-
kvadraturen. Planen ble vedtatt i 1979. 
Christian 4s by var det lite igjen av, men desto 
mer av murgårder fra alle 1800-årene, 
bebyggelse som enkelte nå ønsket revet for å 
kunne gjenreise 16/1700-tallsbyen. Hvor sto 
Byantikvaren her? Det er da hyggelig å kunne 
melde at Byantikvaren alt et tiår før sa 
klart ifra. Jeg siterer fra etatens 

nestkommanderende i 1964, Kerstin Gjesdahl 
(senere Noack), i spalten Aktuelt om antikvarisk i 
Byminner nr. 2 og 3 – 1964: 

«… la oss ikke tro at vi ved eventuell oppføring 
av et nytt boligkvarter med rekonstruerte 
1700-tallsfasader bidrar til å redde byens ansikt. 
Boligprosjektet «Rekonstruksjon av Gamle 
Christiania» har i det siste ¾ år versert i dags-
pressen. Det synes som planen er et typisk utslag 
av våre dagers misforståtte antikvitetssvermeri og 
en flukt fra de virkelige problemer. La oss i den 
grad det er naturlig gå inn for kjærlig pleie av 
vårt eksisterende bymiljø …»

Den mulighet som plan- og bygningsloven åpnet 
for vern: § 25.6 hadde og har imidlertid den 
akilleshæl at det kun sikrer vernet av en 
bygnings eksteriør. Dette har i ettertid vært et 
av bygningsvernets verste crux: Hvordan skal 
man møte eiere som med loven i hånd ønsker å 
bevare kun fasaden?

Som oftest sto kampen om murgårdene i 
byfornyelsesområdene, og da ikke om hva som 
menes med fasade; det sto om riving eller ikke. 
Vernesiden var oftest representert ved 
ressurssterke yngre beboere, med og uten 
hjelp fra likesinnede fra Arkitekthøgskolen 
og Fortidsminneforeningen. Byantikvaren 
fikk etterhvert en viktig rolle som premiss-
leverandør gjennom registreringsbaserte 
anbefalinger i årene rundt 1979-80. 
Arbeidene ble publisert i medlemsbladet til 
Fortids-minneforeningens Oslo/Akershus-
avdeling i de to årene.

Eckersbergs gate 19 før riving i 1972 og Eckebergs gate 19 i dag. 
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 I størst mulig grad prøvde disse forslagene 
«å bevare lange gatelenker, hele kvartaler og 
hjørnebygninger. Dette er viktig for å ta vare 
på miljømessige kvaliteter. Vi legger vekt på at 
husene har fasadedekorasjoner intakt og dører og 
vinduer er opprinnelige eller holdt i opp-
rinnelig preg.» (Oversendelsesbrev til Byplan-
kontoret 06.11.79.) Konsentrasjonen om gate-
fasadene, samlet og enkeltvis, var ikke bare 
bestemt av plan- og bygningslovens fasade-
begrensning. Viktig var også byfornyelsens 
oppgave å nettopp ikke ta vare på bak-
bygninger og annet kvartalsindre. Og 
Byantikvarens den gang begrensede stab og 
budsjett må ha gitt registreringsarbeidet 
nøkterne rammer. Byfornyelsesselskapenes 
kostnadsberegninger var også et viktig premiss 
som også Byantikvaren måtte ta hensyn til. 

I byfornyelsesområdet Urtegata/Motzfeldts 
gate, der et forskningsprosjekt som jeg deltok i, 
studerte både det eldre bebyggelses-
miljøet og dets skjebne i byfornyelsen, viser 
Byantikvarens arkiv hvordan etatens heller 
beskjedne og gatefront-fokuserte bevarings-
forslag, der f.eks. mer enn ett murgårdskvartal 
rundt Breigata ble bortprioritert, ble utsatt for 
et stadig press fra andre kommunale etater og 
fornyelsesorganene. I et brev fra Oslo 
Byfornyelse 02.09.85 bes Byantikvaren 
moderere sitt verneforslag, slik det var blitt 
nyansert og muligens ytterligere redusert i 
forslaget til disposisjonsplan for området 
(presentert og begrunnet av Byantikvaren i brev 
av 04.05.81 til Byplankontoret): 
«Hverken stat eller kommune legger til rette for 
en fornyelse som muliggjør respektering av Deres 
intensjoner fullt ut. En rekke bygninger som De 
ønsker bevart, er eller vil bli foreslått revet.  …. 
Ved å holde et unyansert bevaringskrav for en så 
stor bygningsmasse, oppnår byantikvaren bare 
at andre foretar en prioritering etter eget skjønn. 
… Vi føler det vel slik at vi lettere kunne arbeide 
for felles mål hvis byantikvaren hadde foretatt 
en form for gradering av hvilke bygninger man 
ønsker bevart.»

Fra Breigaten 19, 21, 23 og 25, en husrekke som ble totalsanert 
og i dag er borte. Byantikvaren bedrev grundig fotodokumentasjon 
og avdekket forhold som ikke vitnet om gode bomiljøer, men også 
murgårder det ikke var noe strukturellt galt med, som det ikke 
hadde vært nødvendig å rive.
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18.10.85 fulgte Boligetaten opp med et 
tilsvarende brev, med vekt på at tilgjengelige 
finansieringsordninger ikke kunne utbedre 
mer enn en del av de ønskede gårdene. 
Byantikvarens Hans Anmarkrud redegjorde i et 
balansert og gjennomtenkt svar for dilemmaene 
ved en (ytterligere) gradering av bevarings-
forslaget. I betraktning av at den hjemmel 
som kunne sikre vern var regulering etter 
plan- og bygningslovens § 25.6, oversendte så 
Byantikvaren en liste delvis bestående av de 
eiendommene som etaten vil foreslå regulert til 
spesialområde bevaring, da de var å anse som 
«en siste skanse» som absolutt ikke burde rives, 
og delvis av de bygninger som ifølge Oslo 
Byfornyelse «ser ut til å bli bevart høsten -85».

Tross alt, resultatet ble ikke så galt som en 
skulle tro av dette. Et punkt der Byantikvaren 
ser ut til å ha fått gjennomslag, tross riving, var 
anbefalingen av at nybygg på rivetomter inni-
mellom ellers bevart 1800-tallsstruktur måtte 
målestokk-tilpasses det gamle. Kvartaler rundt 
Tøyengata/Urtegata viser eksempler på 
vellykket slik tilpasning fra slutten av 
1980-tallet.

Breigata 25 ble okkupert av aktivister som ønsket å 
bevare det gamle. Grønland var det murgårdsområdet der 
rivingen gikk hardest for seg.

I dag ser Breigata 19, 21, 23 og 25 slik utDer gateløpet 
opprinnelig fortsatte rett fram, er gaten i dag brutt med 
port inn til det beplantede felles gårdsrommet. Den 
opp-rinnelige murgårdsrekken lå på høyre hånd innenfor 
porten. 
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Et grundig engasjement omkring «siste skanse»-gårder viste Byantikvaren i forsvaret av rekken 
av tidlige murgårder på Grønland 6/8, 10, og 14/16, reist etter en brann i 1859. Her slo 
den historiske distanse klart inn; de berørte gårdene representerte dessuten alle aspekter av 
datidens nye Christiania-bebyggelse, med særegne uttrykk som bidro avgjørende og positivt til 
hele strøkets karakter og personlighet. Og hele eiendommene var blitt registrert utvendig, og 
beskrevet og verdsatt på en måte som står seg i ettertid, og i rett tid innen den formelle ved-
taksprosessen. Men akk – Boligrådmannen skriver i brev 25.11.82 til Byantikvaren, til snarlig 
uttalelse, at «Byantikvarens standpunkt [at bakfløyene på nr. 14-16 burde bevares] skaper store 
problemer for utbyggingen i kvartalet.» Etter et møte fant Byantikvaren «det ikke lenger 
tilrådelig» å gå imot riving her. Nr. 6/8 hadde man i praksis alt gitt opp pga. bortskrelte 
fasadedetaljer. Bevaring av hele Apotek Hjorten i nr. 10 sto man imidlertid fast på. Byplan-
kontoret overkjørte da Byantikvaren, fordi bevaring av hele apotekgården hindret en 
«rasjonell utnyttelse» av reguleringsarealet, inkl. etableringen av et torv-system bak fasadene. 
Så unnlot Byantikvaren å varsle Riksantikvaren mht. innsigelse; varselet kom fra vårt forsknings-
prosjekt etterat Byplankontoret hadde akseptert ytterligere riveomfang, innbefattet skroting 
av torv-ideen. RA fant da at saken var gått for langt til at de kunne få med seg 
departementet. 

Det mest tragiske i denne rivesaken var knusingen av apoteket Hjorten, byens kanskje best 
bevarte gård fra midten av 1800-tallet. (Rest-gården er i dag kjent som «Dattera til Hagen».) 
Saken illustrerer først og fremst Byantikvarens datidige begrensede innflytelse i et system som 
kanskje ikke var direkte korrupt, men iallfall preget av «forhåndsavtaler», ugjennomsiktighet 
og manglende rutiner for avklaring av konflikter på høyt nivå. 

Apoteker Einar Støen i ruinene av Apoteket Hjortens bakre regioner februar 1984
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Selv ble jeg ansatt hos Byantikvaren i 
begynnelsen av 1988. Min oppgave var å 
representere etaten i utarbeidelsen av 
kommune(del)plan for sentrum/indre by. Etter 
en innledende fase ble det stopp i Byplan-
kontorets fremdrift, og da det omsider kom i 
gang, var jeg satt til andre oppgaver i etaten, 
og ny prosjektleder på Byplan reduserte 
Byantikvarens medvirkning nærmest til råstoff-
leveranse til egne analysekategorier. Jeg må 
allikevel ta selvkritikk for ikke å ha vært mer 
aktiv i å få frem et eget samlet verneperspektiv 
i det endelige plandokumentet. Heldigvis møtte 
planforslaget for stor motstand fra Riks-
antikvaren og andre til å kunne vedtas. 

Fra ca. 1990 ble min oppgave å praktisk 
overta forvaltningen av kulturminnelovens § 
15a: vedtaksfredede kulturminner, som ledd i 
delegeringen av store deler av kulturminneloven 
til fylkeskommunene, samtidig som Riksantikvaren 
fikk en rolle som ledet frem til etableringen av 
institusjonen som et direktorat under Miljøvern-
departementet. Selv ble jeg hos Byantikvaren 
leder av en egen avdeling for saker etter 
kulturminneloven. Jeg hadde liten befatning med 
plan- og byggesaker, som var det feltet der 
murgårdsvern kunne bli aktuelt. Én sak der jeg 
allikevel fikk bidra, var i forsvaret av gårdene 
Pilestredet 30 A-BC. Her kunne jeg sette Edvard 
Munchs barndomsår i to av disse, og at gårdene 
var de eldste på hele Meyerløkka, opp mot 
kommunens skjødesløse rive-imøtekommenhet 
overfor en «nødvendig» gateutvidelse. Min 
innsats besto i et grundig dokumentert forslag til 
bevaringsregulering, datert 04.11.88, vedlagt 
et brev sendt Boligrådmannen. 

Hovedkonteksten til denne saken var 
realiseringen av Ring 1, som på strekningen 
Akersgaten – St. Olavs gate medførte massiv 
riving, ikke bare av murgårder, og ikke bare av 
eiendommer direkte til denne bymotorveien. Den 
meningsløse rivingen av hjørnegården 
Pilestredet / St. Olavs gate noen år i forveien 
kan ses som første ledd i dette prosjektet. Byan-
tikvarens klare protester mot rivingen på strek-
ningen ned mot det senere Tinghuset førte til at 
byantikvar Magnussen ble kalt inn på teppet til 
finans-direktør Viggo Johannessen for refs: Her 
forelå det en intensjonsavtale som ikke måtte 
rokkes! (Ja, alt var ikke bedre før!) 

Jeg tror saken om bevaring av Pilestredet 30 
A-BC var en av dråpene som fremkalte 
Riksantikvarens aksjon som igjen, gjennom 

Pilestredet 30 A-BC var en ulykkelig sak. Kommunen hadde latt husene 
forfalle i så mange år at det var såvidt de kunne reddes. Fuktskadene 
var store, bl.a. hadde gipstakene flere steder i bygningene rast ned av 
seg selv. Byantikvaren kjempet hardt for gårdene og greide til slutt å 
hindre riving. Istedet ble de etterhvert satt i stand, med fine, kalkmalte 
fasader. Interiørene ble dessverre ikke tatt vare på. 
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Miljøverndepartementet, frembragte kgl. res. av 
22.11.92. Den ble avgitt til Oslos kommuneplan 
(fylkesplan) 1991, den som jeg på ikke særlig 
vellykket vis hadde deltatt i forarbeidet til. 

Resolusjonen anvender en rekke begreper som 
setter Oslos kulturminnevern inn i en ny ramme 
av nasjonale verdier. Store, ikke helt klart 
definerte områder av Sentrum og indre by 
erklæres som viktige å ta vare på, både mht. 
overordnede trekk, kulturmiljøer og enkelt-
objekter. Den bebyggelseskategorien som 
nevnes, er «byens unike og homogene murgårds-
bebyggelse fra 1800-tallet.» Og ikke minst de to 
avsluttende setningene var kraftig kost: 

«Utviklingen i disse områdene vil måtte ta hensyn 
til de antikvariske og historiske interessene som 
knytter seg til dem. Riksantikvaren vil for saker 
i dette området medvirke på samme måte som 
gjelder for fredede anlegg.» 

Utviklingen i de mer enn 20 år som er gått 
siden den gang, har i mye gått ut på å avklare 
og konkretisere innholdet i res.’en. Et solid 
grunnlag er et problemnotat på 28 sider: 
Murgårdsbebyggelsen fra annen halvdel av 
1800-tallet, som Riksantikvaren utarbeidet 
28.01.94 til samarbeidsmøte med Byantikvaren 
07.02.94. Dette konstituerte på en måte grunn-
laget for Byantikvarens delegerte utøvelse av 
Riksantikvarens myndighet i saker der nasjonale 
interesser berøres, i forlengelsen av tidligere 
delegering av statlig myndighet etter kultur-
minnelovens § 15a. 

Under byantikvar Hans Jacob Hansteen gjorde 
etaten i 1995 et kjempearbeid gjennom 

registrering av murgårdsbestanden, for å 
konkretisere omfanget av den kgl. res.’en. Både 
Plan- og bygningsetaten og byrådsavdelingen 
bestred allikevel fortsatt at res.’en hjemlet 
avslag på søknader om bygge- og rivetillatelse. 
Plan- og bygningsetaten fikk derfor i oppdrag 
å utarbeide et forslag til et planverktøy og et 
plannivå som, med Byantikvaren som viktig 
premissleverandør, «var egnet til å ivareta 
bevaringsinteressene og samtidig legge til rette 
for fornyelse». (Brev av 13.10.97 fra byråds-
avdelingen til Plan- og bygningsavdelingen.) 

Etter det har Byantikvaren i flere omganger 
gitt innspill til Riksantikvaren for å definere 
og om nødvendig avgrense nasjonale 
interesseområder i byen. I de senere år har 
konflikten om grensene for vern og nybygging 
befunnet seg i arbeidet for enda en ny 
kommuneplan. Før jeg pensjonerte meg i 2011, 
hadde jeg forlengst kommet meg over i 
roligere farvann: til etatens publikumsmottak, 
så jeg er på ingen måte à jour. Jeg må henvise 
til Siri Hoems og Sten Sture Larres utmerkede 
artikkel nr.1/2016 av Fortidsvern. Artikkelen 
gir dessverre lite håp for bevaringen av 
Oslos overordnede historiske karakter, der 
1800-årenes murgårder er den viktigste 
bestanddelen. Iallfall sett fra min utside 
virker Riksantikvarens kompromissvilje som 
et skuffende tilbaketog fra 1990-årenes 
offensivitet. Byantikvaren blir vel ikke lenger 
kalt inn på teppet for upassende meninger, 
men makta rår! Og år etter år, være det seg i 
1996, 2006 eller 2016, lyder det fra
utbyggere og andre: 
Byantikvaren er for streng! (Jeg har sjekket 
etatens klipparkiv!)

Utover på 90-tallet opplevde man en dreining i synet på bevaring av murgårder. Byfornyelsesprosjektet var avsluttet og istedet for å rive ble mange 
svært slitne gårder satt i stand. Oslogate 16 var blant byens verste hva gjelder tilstand. I dag er den fint rehabilitert, men nabogården i St.Halvards 
gate klarte seg ikke og ble revet. 


